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Datum Vår referens   

2011-06-09  HR-enheten/Ledningssekretariatet   

 

 

Representations och serveringspolicy för Unionens 
arbetstagare och förtroendevalda 
 

Bakgrund 

Unionen är en stor arbetsgivare och inom organisationen finns ett stort antal 

förtroendevalda. Detta medför många olika kontaktytor och skapar tillfällen då 

representation är aktuell. Ledstjärna i denna policy är att Unionen är en drogfri 

arbetsplats.  

Representation 

I Unionens reseavtal definieras begreppen extern respektive intern representation 

enlig nedan”. 

 

Mom 5:1 Extern representation 

När resenär(er) företräder förbundet ersätter förbundet attesterad 

kostnad för måltid(er) som intas i anslutning till uppdraget och 

tillsammans med motpart och/eller medpart från annan organisation 

eller medlem). Sådan ersättning utgår också när resenär(er) 

företräder förbundet gentemot företag eller motsvarande, där det får 

anses rimligt att förbundet vid detta tillfälle svarar för 

måltidskostnaderna. 

 

Unionens tillämpning av regler vid extern representation 

Anställda som åtnjuter förbundets förtroende att ansvara för representation ska ha 

detta godkänt av sin närmaste chef. Fakturan attesteras av närmaste enhets-

/regionchef. Representation under normal arbetstid är alltid alkoholfri. Vid 

representation efter normal arbetstid kan i särskilda* fall vin eller starköl serveras. 

Stor restriktivitet angående mängden ska alltid iakttas. För förtroendevalda gäller 

motsvarande regler. Beslut om godkännande ska ske i samförstånd mellan 

regionstyrelsens ordförande och regionchef
1
. 

                                                 
1
 Vid eventuell oenighet avgör Unionens HR-chef när möte arrangeras/ägs av anställda och  

presidiet när mötet arrangeras/ägs av förtroendevalda. 
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Mom 5:2 Intern representation 

Intern representation kan – i detta sammanhang – vara 

personalfester, informationsmöten med personalen, interna kurser, 

planeringskonferenser. En förutsättning för att något ska accepteras 

som intern representation är, enligt RSV, att 

− det är fråga om i huvudsak interna möten 

− sammankomsten har en varaktighet på högst en vecka 

− det inte är fråga om möten som regelbundet hålls med konstanta 

mellanrum (varje eller varannan vecka) samt att 

− måltidsarrangemangen är gemensamma 

 

Unionens tillämpning av regler vid intern representation 

All intern representation under normal arbetstid är alkoholfri. Vid intern 

representation enl. mom 5:2 kan vid särskilda** fall vin eller starköl serveras. En 

förutsättning är att aktiviteten där representationen ingår varar minst två dagar, 

eller är årsfrekvent. Stor restriktivitet angående mängden ska alltid iakttas. Beslut 

om servering vid ovan tillfällen tas av enhets-/regionchef efter samråd med HR-

chef. För förtroendevalda gäller motsvarande regler
2
.  

 

 

Mom 5:3 Övriga tillfällen 

Vid övriga tillfällen när förbundet ersätter attesterad måltidskostnad 

vidkänns arbetstagaren en skattepliktig kostförmån enligt RSV 

schablonbelopp. 

Exempel på sådana måltider är: 

− lunch eller middag (utan extern gäst) där anställd bjudit annan 

anställd. Den som bjudit annan anställd på förbundets bekostnad 

vidkänns då en kostförmån. 

− måltider i samband med kurser, konferenser eller motsvarande om 

de varat längre än en vecka. 

 

 

* Exempel på extern representation kan vara 

 Jubileumsfirande 

 Årliga fester (mingel) 

 Internationella möten/konferenser 

 Styrelsemiddag där Unionen innehar värdskap i förhållande till med - eller 

motparter. 

 

 

                                                 
2
 I likhet med fotnot ovan 
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** Exempel på intern representation kan vara 

 Julfest 

 Årlig planeringskonferens 

 Kongressmiddag 

 Jubileumsmiddag 

 Förbundsrådsmiddag 

 Regionrådsmiddag 

 

Vad gäller mängder gäller 

– 1 flaska vin/tre deltagare alt.  

– maximalt 50 cl starköl/person 

 

Om det serveras alkohol ska alkoholfria alternativ alltid erbjudas.  

 

I synnerliga fall kan frågan om servering av starksprit uppkomma. Beslut om att 

servera starksprit fattas av kanslichef, HR-chef eller förbundspresidiet. Denna 

beslutsrätt kan inte delegeras nedåt inom förbundet.  

 

Ansvarig för denna policy är HR-chef och förbundsstyrelse   

 


